
"Galerianki" - zjawisko prostytucji wśród nieletnich dziewcząt 

 

 Dojrzewanie jest okresem bardzo szczególnym. W tym czasie młodzież szuka swojej 

tożsamości oraz próbuje się dostosować do obowiązujących trendów i ideałów. Podczas tego 

okresu następują gwałtowne zmiany psychiczne i fizyczne. 

 Do głównych zmian, jakie obserwuje się w okresie adolescencji, zalicza się: 

 doświadczenie fizycznej dojrzałości seksualnej,  

 rozwijanie własnej indywidualności,  

 kształtowanie zobowiązań społecznych,  

 uzyskanie autonomii wyrastanie z egocentryzmu,  

 reorganizacja systemu wartości. 

Prostytucja nieletnich, jako specyficzna forma prostytucji, daje się podzielić na kilka 

rodzajów, ze względu na potrzeby, jakimi kierują się osoby nieletnie. Wyróżnia się kilka 

rodzajów prostytucji nieletnich: 

 prostytucję głodową - głównym motywem osób, które skłaniane są do prostytucji są 

względy ekonomiczne, 

 prostytucja aspiracyjna - powstaje w sytuacji, gdy chłopak lub dziewczyna 

potrzebuje określonej sumy pieniężnej w celu kontynuowania nauki na studiach, 

opłacenia kursu językowego, zakupu sprzętu elektronicznego, odzieży lub też innych 

przedmiotów, które będą mogły świadczyć o jej wysokim statusie materialnym. 

Źródła podają, że za główny motyw ich działań uznać można chęć ustawienia się w 

życiu oraz nadzieję znalezienia się w grupie osób wpływowych lub zamożnych, 

 prostytucja kulturowa - wpisana jest we współczesny styl promujący eksponowanie 

własnego ciała i postrzegania go, jako towaru, atrybutu i atutu. Ciało kobiety 

postrzegane jest, jako produkt, który może zapewnić jej popularność oraz splendor, 

a także przyczynić się do tego, że stanie się ona kimś znaczącym. Przedmiotowe 

traktowanie swojego ciała, które obecne jest we współczesnych przekazach 

medialnych, szybko trafia do młodego człowieka za pomocą filmów, krypto 

przekazów, Internetu.  

Podczas okresu adolescencji zachodzą zmiany biologiczne związane z dojrzewaniem 

organizmu, ale i psychiczne, które związane są z poszukiwaniem młodzieńczego idealizmu, 

sensu życia, któremu towarzyszyć może kryzys adolescencyjny lub bunt młodzieży. Jednym z 

przejawów zakłopotania i zachowania buntowniczego może być prostytucja. Prostytucja 

dzieci i młodzieży to zjawisko szczególnie niebezpieczne ze względu na pozostawianie 

długotrwałych psychicznych urazów w psychice młodego człowieka. Mimo to jest 

zjawiskiem obecnie bardzo powszechnym. Jak podają liczne raporty ONZ, dzieci i młodzież 

często sama sprzedaje swoje ciało lub też staje się ono przedmiotem sprzedaży przez osoby 

dorosłe. Dzieci i młodzież najczęściej prostytuują się lub szukają swoich klientów na 

dworcach, stacjach metra lub w parkach zwanych „pikietami”, galeriach handlowych. 

Ma to miejsce przede wszystkim w takich miejscach, w których łatwo zachować 

anonimowość. 

Zdaniem Anny Wojtowicz obecnie dość szeroko rozrósł się proceder spotykania na ulicach i 

w centrach handlowych tzw. „lolitek”, "galerianek". Jej zdaniem współczesne "galerianki" 

złapane w pułapkę seksualizacji, chadzają stadami kusząc i prowokując swoim wyglądem.  



"Galerianki" to z reguły trzynastoletnie dziewczyny, które proponują seks w zamian 

za prezenty (telefony komórkowe, tablety, komputery, perfumy, ekskluzywne ubrania itp.).  

Można je spotkać w centrach handlowych. Dziewczęta te w ostrym makijażu spacerują po 

centrach handlowych i zaczepiają dobrze ubranych, usytuowanych mężczyzn w średnim 

wieku. Dziewczyny, które prasa nazwała „Galeriankami” obecnie są na całym świecie. 

„Uprawianie prostytucji postrzegane jest przez te dziewczęta jako prosta recepta na życie, 

usamodzielnienie się i wyrwanie ze środowiska rodzinnego”. Funkcjonowanie „Galerianek” 

związane jest ze zjawiskiem sponsoringu. Obecnie sponsoring zalicza się do problemów 

społecznych, przy czym S. Kwiatkowski za problem społeczny uważa takie zjawisko, które 

odnosi się do takich zachowań ludzkich, które ze względu na swoją intensywność oraz skutki 

oddziaływania odczuwane jest przez członków danej społeczności, jako pewna dolegliwość 

domagająca się rozwiązania Ostatnie lata przyniosły wzrost ilości centrów handlowych, co 

dodatkowo utrudnia sprawę walki z galeriankami. Ponadto, nazwa „galeria handlowa” 

kojarzona jest z miejsce ekskluzywnym. Jest to miejsce, nie tylko takie, w którym robi się 

zakupy, ale również jest to miejsce spotkań towarzyskich. Galeria jest współcześnie 

wielofunkcyjnym kompleksem, w którym przenikają się rozrywka i handel. Jest to również 

miejsce świadczenia seks usług. W prasie można znaleźć coraz więcej odwołań do problemu 

istnienia „Galerianek”.  

 Na temat "Galerianek" powstał film pod tym samym tytułem: „Galerianki" Katarzyny 

Rosłaniec nagrodzony Złotymi Lwami za najlepszy debiut reżyserski na Festiwalu Filmowym 

w Gdyni (rok 2009). Warto jednak docenić ten film za zmierzenie się z trudnym tematem 

młodocianej prostytucji. Ala, główna bohaterka, sprowadziła się niedawno wraz z rodzicami 

i siostrą z prowincji do Warszawy. Każdy z członków rodziny inaczej usiłuje radzić sobie 

z nową sytuacją i poczuciem wyobcowania. I każdy radzi sobie na swój sposób słabo. Cichy, 

zapracowany ojciec, którego żona z hukiem zdradza, ale o tym lepiej milczeć, faworyzowana 

przez matkę starsza córka, wzorem matki, stawiająca na wyuzdany wygląd i brak 

zainteresowań, no, i Ala, dziecinna jeszcze i nieśmiała 15-latka. Ala próbuje dogonić 

koleżanki z klasy, te najbardziej rzucające się w oczy. Krzykliwy makijaż, prowokujące 

zachowanie, jaskrawe ubrania, ordynarny język, cyniczne poglądy zgodnie z wyniesionymi 

z domu standardami właśnie to Ali imponuje. Niedługo do nich "doszusuje" i wkrótce 

w „radzeniu sobie" przegoni matkę i siostrę. Stanie się jedną z „galerianek", dziewcząt 

wspomagających swój uczniowski budżet z kieszonkowego, pieniędzmi i prezentami za 

usługi seksualne oferowane w galerii handlowej mężczyznom.  
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